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Numri i lëndës: 2019:098952 

Datë: 13.01.2020 

Numri i dokumentit:     00847192 

           C.nr.1314/2018 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN-Departamenti i Përgjithshëm, me 

gjyqtarin Gëzim Shehu, çështjen juridike kontestimore të paditëseve N.S.1, M.S, N.S.2, N.S.3, 

N.S.4 dhe S.S, të gjithë nga Prizrenit ,  të cilin me autorizim e përfaqëson av. B.N nga Prizreni, 

e këtë me autorizim zëvendësuese e përfaqëson av. D.N nga Prizreni, kundër të paditurit T.K 

nga Prizreni rr.”...” numër ...,  për shkak të pagimit të borxhit, vlera e kontestit 33.500  euro, 

pas mbajtjes së seancës kryesore publik, me datë 29.11.2019, mori këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 
 

 

          I. APROVOHET në tërësi kërkesëpadia e paditëseve  N.S.1, M.S, N.S.2, G.S, N.S.4 

dhe S.S, të gjithë nga Prizrenit. 

 

        II. DETYROHET i padituri T.K nga Prizreni, që në emër të pjesës së pa paguar të 

shumes së kontraktuar për shitblerjen të 4/5 së pjese ideale të ngastres kadastrale ... ZK Prizren, 

paditëseve N.S.1, M.S, N.S.2 të gjitha nga Prizreni, t’ua paguaj shumën prej 29.000  €, ndërsa 

paditësve N.S.4 dhe S.S që dy nga Prizreni, t’ua paguaj shumën në lartësi prej 4.500 €, në emër 

të pjesës së pa paguar për pjesën ideale 1/5 të ngastrës kadastrale ... ZK Prizren, e të gjitha këto 

në afatin prej 15 ditëve pas ditës së pranimit të këtij aktgjykimi, nën kërcënim të përmbarimit 

me dhunë. 

 

III. DETYROHET  i padituri që në emër të shpenzimeve të procedurës t’ia paguaj 

paditësve shumën në lartësi prej 810 €, të gjitha këto në afatin prej 15 ditëve pas ditës së 

pranimit të këtij aktgjykimi, nën kërcënim të përmbarimit me dhunë. 

 

 

A r s y e t i m 

 

  

Shqyrtimi kryesor është mbajtur në mungesë të të paditurit T.K, konform nenit 423 par. 

4 të Ligjit për Procedurën Kontestimore (LPK-së). 

 

       Paditësit kanë parashtruar padi kundër të paditurit për pagesën e borxhit të mbetur nga 

shitblerja e paligjshmërisë. Respektivisht, paditësi N.S.1 me pëlqimin e paditësve të tjerë me 

dt. 07.09.2004 në Prizren në bazë to kontratës së lidhur interne për shitblerjen e 

paluajtshmerisë  ika shitur të paditurit pjesën e paligjshmërisë në sipërfaqe prej 35 ari në 

vendin e quajtur ..., ZK Prizren, pjesë e parcelës kadastrale ... sipas flete posedimit nr. ... për 

shumën e kontraktuar prej 105.000 €. Çmimi i shitblerjes është paguar parcialisht dhe i padituri 
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nuk e ka përmbushur në tërësi obligimin e vet nga kontrata dhe ka mbetur borxh shumen prej 

29.000€ . 

 

 Kusht për pagesën e borxhit ka qenë rregullimi i procedurës se trashëgimisë pas vdekjes 

së nënës së paditësve si trashëgimlënëse e cila ka përfunduar ne vitin 2005, por i padituri edhe 

përkundër faktit se paditësit e kanë përmbushur obligimin e vet të kushtëzuar nuk e ka paguar 

borxhin e lartcëkur. I padituri e pranon borxhin vetëm në shumë prej 12.000€. Paditësit 

respektivisht i autorizuari i tij në fjalën përfundimtare ka cekur se nuk është kontestuese se 

paditësit kanë shitur parcelën kadastrale në sipërfaqe prej 3701 m2 të paditurit në çmim prej 

3.000€  për një ari. Nuk është kontestuese se paditësit N.1, M. dhe N.S.2 kane lidhur 

marrëveshje të ndarë me të paditurin për pjesën ideale prej 4/5 të ngastrës kadastrale ndërsa me 

paditësit tjerë ka berë marrëveshje të ndarë për 1/5 pjese ideale. Çmimi në të dy marrëveshjet 

është i njëjtë për një ari. Sipas te lartcekurave i padituri është dashur që të paguaj shumën e 

gjithmbarshme prej 111.000 € dhe atë 88.800€,  paditësve N.1, M. dhe N.2 kurse paditësve N.3 

dhe S. shumen prej 22.200€. 

 

 Nga shuma e tërësishme dhe nga provat e administruara të cilën  paditësit nuk e 

kontestojnë rrjedh se paditësve N.1, M. dhe N.S.2 i padituri ka paguar shumën prej 69.800 € 

dhe ka mbetur borxh shumën prej 29.000 € kurse paditësve N.3 dhe S. shumën prej 18.000C ka 

paguar dhe ka mbetur borxh shumën prej 4.500 €. I padituri në bashkëpunim me dëshmitarin 

M.V i cili ka qenë i autorizuari i paditësve ka bërë bartjen e parcelës në fjalë dhe pas 

parcelizimit e ka shitur personave te tjerë. Në lidhje me këtë qështje pasi që është vendosur me 

Aktgjykim të plotfuqishëm i padituri në procedurën e ekzekutimit me barazim gjyqësor ka 

pranuar dhe ka paguar borxhin e mbetur ne tërësi, por pas anulimit të vendimeve të shkallës së 

parë dhe të dytë me procedurën e revizionit këto të holla në procedurën e ekzekutimit janë 

kthyer të paditurit ashtu që ky borxh përsëri mbetet i papaguar.  

 

Gjykata ka zhvilluar procedurën dhe e ka aprovuar padinë e paditëseve pjesërisht si të 

bazuar, ndërsa lënda me aktvendimin Ac.nr...., të datës 25.07.2018, është kthyer në rigjykim 

nga ana e gjykatës së Apelit në Prishtinë sipas ankesës së palës së paditur, me arsyetimin se 

nuk është vërtetuar drejtë gjendja faktike sa i parket  borxhit . 

 

Gjykata pas kthimit të lëndës ka vepruar sipas udhëzimeve të gjykatës së shkallës së 

dytë dhe me aktvendimin C.nr. ... të datës 15.03.2018, e ka obliguar të autorizuarin paditëseve 

av. B.N nga Prizreni, ta përmirësoj padinë në kuptimin objektiv të saj ashtu që ta rregulloj dhe 

precizoj në mënyrë të saktë  sa është sipërfaqja e ngastrës me te cilën i padituri e ka ble nga 

paditësit dhe ta precizoj  saktë vlerën e kontestit.    

 

I autorizuari i paditësve av. B.N nga Prizreni, duke vepruar sipas aktvendimit e të 

gjykate, e ka precizuar padinë e paditëseve se sipërfaqja kontestuese 3701 m2, ndërsa shuma në 

emër të pjese së pa paguar është  shume  prej 33.500 euro, paditësit paditëseve N.S.1, M.S, 

N.S.2 të paguaj shume prej 29.000  €, ndërsa paditësve N.S.4 dhe S.S, shumën në lartësi prej 

4.500 €. Me gjerësisht  sikurse në precizimi e padisë të datës 19.03.2019. 

  

 Pas kthimit të lëndës nga ana e Gjykatës së Apelit në Prishtinë gjykata ka caktuar dhe 

mbajtur disa seanca, ndërsa  seanca e fundit e shqyrtimit kryesor është mbajtur me datën 

29.11.2019.  

 

Edhe në shqyrtimin kryesor i autorizuar i paditëseve av.B.N nga Prizreni deklaruar se 

mbetet në tërësi pranë theksimeve të cekura në padi dhe kërkesëpadi, duke i propozuar 
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gjykatëse që të aprovohet padia në tersi si e bazuar, duke shtayr se i padituri T. ne emer të 

borxhit të pa paguar i ka shume si  vijim  N.S.1, M.S, N.S.2 të paguaj shume prej 29.000  €, 

ndërsa paditësve N.S.4 dhe S.S, shumën në lartësi prej 4.500 €. Në fjalën e tij të fundit gjykatës 

i ka propozuar që ta aprovojë kërkesëpadinë e paditëseve  si të bazuar. Gjithashtu ka deklaruar 

se i kërkon shpenzimet procedurale dhe atë për 3 seanca të mbajtura shumen prej 810€ si 

shpenzimet për gjykimet e anuluara , më saktësisht sikurse në fjalën përfundimtare me shkrim 

të dorëzuar pranë kësaj gjykate me  datës 12.12.2019. 

 

 

 I  padituri në shqyrtimin e fundit nuk ka qenë prezent andaj gjykata, në kuptim të nenit 

423.4 të LPK-së,  e ka mbajtur shqyrtimin në mungese të paditurit të ftuar në mënyre të 

rregullt. Në përgjigje ne padi, sipas parashtresave te parashtruara si dhe gjate shqyrtimeve të 

mbajtura ne tërësi i padituri e ka kontestuar padinë dhe kërkesën nga padia. Ai ka cekur se 

është e vërtet qe ai ka blere palujtshmërinë kadastrale nr. 4986/4 qe gjendet ne vendin e quajtur 

... sipas listës poseduese nr. ... ZK Prizren, ne sipërfaqe prej 37.01 ari respektivisht sipërfaqen, 

prej 35 ari pasi qe shitësit këtu paditësit 2 ari ia ka shitur fqiut T.K për rruge ne gjerësi prej 4.5 

m dhe ne gjatësi 100 m. Ai ka deklaruar se dëftesën e pagesës se çmimit përfundimtar e ka bere 

me datën 23.11.2004 dhe atë avokatit M.V ne shume prej 45.000€. Shitësve i është paguar e 

tere shuma e kontraktuar përveç shifrës prej 12.000€ e cila është precizuar ne deklaratën e 

datës 23.11.2004 e vërtetuar ne Gjykatën Komunale ne Prizren me Vr.nr. ... te cilën deklarate e 

ka përpiluar av.M.V i shitësve dhe nëse ai do te kishte borxhin 29.000€ atëherë kjo deklarate 

do te përpilohej për shumen 29.000€ e jo për 12.000€.Ai fillimit paditësve ia ka paguar shumen 

prej 10.000€ nëpërmjet te avokatit M.V, shumen prej 45.000€ me date 23.11.2004 me dëftese 

dhe ka mbetur borxh shumen prej 12.000€.Sa i përket pjesës qe i ka takuar N.S njërit prej 

trashëgimtarëve ne sipërfaqe prej 7.40 ari i njëjti ka kërkuar qe te kompensohet me toke ne 

sipërfaqe prej 6 ari ne ndonjë vend tjetër por nuk është arritur marrëveshja për këtë dhe ai ka 

paguar për sipërfaqen. prej 7.40 ari. E gjithë marrëveshja për shitblerje është bere ne mes te 

paditësit N.1 dhe te paditurit me çmimin e shitblerjes prej 3.000€ për një ari. Kapari është 

paguar 10.000 € ndërsa shuma tjetër prej 90.000€ do te paguhej pas rregullimit te 

dokumentacionit te bartjes se trashëgimisë ne emër te shitësve. 

 

  Pas procedurës se trashëgimisë paligjshmëria është evidentuar në emër te paditësve si 

bashkëpronar me nga 1/5 pjese ideale te kësaj paligjshmërie. E tere mosmarrëveshja ne mes te 

ndërgjyqëse është paraqitur pas legalizimit te kontratës mbi shitblerjen e parcelës kontestuese 

Leg.nr. ... te dt. 23.11.2004 dhe atë kur i padituri ka blere sipërfaqen. prej 37,01 ari kurse 

paditësit personave te trete nga kjo sipërfaqe i kane shitur rrugën ne sipërfaqe prej 466 m2 dhe 

kjo sipërfaqe kur te Llogaritet se një ari kushton 3.000€ del se i padituri është dëmtuar ne 

shume prej 13.980€. I padituri me parashtresa të shumta dhe ne shqyrtime te mbajtura ka 

deklaruar se ai nuk ka borxh paditësve dhe se këtë e vërtetojnë edhe nga deklarata e av. M.V të 

parashtruar me ankese dhe ka propozuar qe gjykata te refuzoj kërkesë padinë si të pabazuar. 

 

 

Gjykata pas vlerësimit të pohimeve të palës ndërgjyqëse dhe provave të tjera, në kuptim 

të nenit 8 të Ligjit për Procedurën Kontestimore (LPK), me kujdes dhe me ndërgjegje ka çmuar 

çdo provë veç e veç dhe të gjitha ato së bashku dhe ka gjetur se: 

 

 Kërkesëpadia e paditëseve  është  tërësisht e  bazuar. 
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 Gjykata për vërtetimin e gjendjes faktike i ka administruar këto prova ka bërë leximin e 

kontratës mbi shitblerjen e paluajtshmërisë te përpiluar me dt. 07.04.2004, ka bere shikimin ne 

list.pos.nr. ... ZK Prizren, ka bere leximin e dëftesës se dt.23.11.2004, te nënshkruar nga ana e 

av. M.V dhe T.K, ka bërë leximin e deklaratës se dt. 23.11.2004 te paditurit T.K, ka bere 

leximin e deklaratës se dt. 16.01.2006 te nënshkruar nga ana e paditësve N.1 dhe N.S.2, ka bere 

leximin e dëftesës ne emër te paraardhësit te paditësve N.S , janë dëgjuar dëshmitaret Q.T nga 

Prizreni, F.K nga Prizreni, H.H nga Prizreni dhe paditësit N.S.1,  M.S , G.S, N.S.3, S.S dhe i 

padituri T.K, ka bere leximin e kontratës mbi shitblerjen e paluajtshmërisë Leg.nr.... te 

dt.23.11.2004, ka lexuar deklaratën e dt.30.07.2007, deklaratën e dt.06.05.2005, dëftesën e 

dt.05.10.2006, ka lexuar deklaratën e M.V te dt.20.03.2002 te vërtetuar ne Gjykatën Komunale 

ne Prishtine me Vr.nr...., është dëgjuar dëshmitari M.V nga Prizreni, është bere shikimi ne 

shkresa te lendes penale P.nr.... dhe atë ne procesverbalin e dt.11.03.2008 dhe është dëgjuar 

dëshmitari N.Xh nga Prizreni, shikimin në lëndën P.nr....,  leximi i procesverbalit E.nr.... i 

datës 27.02.2012, leximi i procesverbalit Cp.nr.... i datës të datës  13.10.2014.  

 

 Me leximin e kontratës interne mbi shitblerjen e paluajtshmerisë te dt. 07.09.2004 

gjykata vërtetoi se shitësja F.S nga Prizreni ( e ndjere ) te cilën e përfaqëson i biri N.S.1 nga 

Prizreni, i shet blerësit T.K nga Prizreni palujtshmërinë parcelën kadastrale nr. ... sipas listës 

poseduese nr. ... ne vendin e quajtur "..." ne sipërfaqe prej 37.01 ari Z K Prizren se bashku me 

bashkëpronarët trashëgimtarët e F.S. Nen piken 2. Te kontratës përcaktohet çmimi për një ari i 

paluajtshmërisë ne shume prej 3.000€. Nen piken 3. Përcaktohet se rruga do te jete ne gjerësi 

prej 4.5 m dhe me mundësi marrëveshjeje e njëjta do te zhvendoset prej një ane ne anën tjetër. 

Nën piken 4. Përcaktohet se vlera e paluajtshmërisë pa llogaritur rrugën është 100.000€ dhe e 

njëjta do te paguhet 10.000€ po atë dite kurse 90.000€ te tjera pasi qe shitësit te rregullojnë 

trashëgiminë, ndarjen fizike dhe pasi qe kontrata te vërtetohet ne Gjykatën Komunale ne 

Prizren. Kontrata është e nënshkruar nga ana e N.S.1  shitës, blerësi T.K dhe dëshmitaret H.H, 

Q.T dhe N.Xh. 

 

Me shikimin ne listën poseduese nr. 11701 ZK Prizren te dt. 24.10.2006 vërtetohet se 

parcela kadastrale ... është bashkëpronësi me nga 1/5 pjese ideale te M., N.1, N.2 ,N3 dhe N.S . 

 

Me leximin e certifikatës se vdekjes për N.S të datës 15.04.2009 vërtetohet se i njëjti ka vdekur 

me 23.03.2009 në Tiranë të Republikës se Shqipërisë. 

 

Me leximin e dëftesës- deklaratës se datës 23.11.2004 gjykata vërtetoi se T.K i ka 

dorëzuar tek avokati M.V shumen prej 45.000€ ne prani te dëshmitarëve T.K, Sh.K dhe N.Xh. 

 

Me leximin e deklaratës se dt. 16.01.2006 gjykata vërtetoi se N.S.1 dhe N.S.2 kane deklaruar 

se kane pranuar nga T.K kopjen e dëftesës se dt. 23.11.2004 e cila i duhet si prove materiale 

kundër avokatit M.V dhe se te njëjtit kane deklaruar se me blerësin T.K nuk kane asnjë kontest. 

Ai nuk i obligohet ne asgjë ndaj tyre dhe kontratën e vërtetuar ne Gjykatën Komunale ne 

Prizren nuk do to kontestojnë. Deklarata është e përpiluar me dore dhe e nënshkruar nga N.S.1, 

N.S.2, T.K dhe dëshmitari Q.T. 

 

Me leximin e dëftesës ne emër te N.S paraardhësi i paditësve S. dhe N.S.4 të datës 

06.05.2005 gjykata vërtetoi se N.S, ka pranuar nga blerësi T.K shumen prej 9.000€. Deftesa 

është e shkruar me dare dhe e nënshkruar nga ana e T.K dhe N.S . 

 

Me dëgjimin e dëshmitarit Q.T nga Prizreni gjykata vërtetoi se i njëjti ka qenë prezent 

me rastin e shitblerjes se paluajtshme risë se paditësit N.1 blerësit T.K dhe se i kujtohet se ne 
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emër te kaparit T.K ka dorëzuar fillimisht 1.000€ dhe ditën e nesërme edhe 9.000€ te tjerë. 

çmimi i një ari fillimisht është kërkuar nga N.1 3.500€ dhe T. ka afruar 3.000€, par me pas janë 

dakorduar që të jete 3.500€ par qe N.1 te pret një muaj qe te përgatitet blerësi. 

 

Me dëgjimin e dëshmitarit F.K nga lagja ... e Prizrenit gjykata ka vërtetuar se ai ka qenë 

i njoftuar me rastin e shitblerjes ne mes te N.1 dhe T. pasi qe e ka njohur N.1 dhe T. dhe ka 

ndërhyrë qe ata te hyjnë ne pazar. Nuk e dine se sa ka qenë çmimi i shitblerjes, por e dine se 

kane pas një marrëveshje qe te rregullohet rruga e cila ka qenë edhe pjese e marrëveshjes. 

 

Me dëgjimin e dëshmitarit H.H nga Prizreni gjykata vërtetoi se ai ka qenë prezent kur 

është lidhur kontrata ne mes te N.1 dhe T. dhe se T. ka paguar 10.000€ kapar ne prezencën e 

tyre, gjithashtu N.1 ne ndërkohë e dine se ka shitur një pjese te parcelës personave te trete për 

rruge dhe me këtë e ka prishur marrëveshjen. Sa i përket borxhit te mbetur ka deklaruar se T. 

ka mbetur borxh edhe 12.000€ për shkak te rrugës te cilat ka premtuar se do t' i jep paditësve 

kur te zgjidhet çështja e marrëveshjes për rrugën. 

 

Me dëgjimin e paditësit N.S.1 nga Prizreni, gjykata vërtetoi se ai ka deklaruar qe si 

bashkëpronar i paluajtshme risë ne sipërfaqe prej 35 ari i kane shitur këtu te paditurit T.K për 

çmimin e shitblerjes prej 3.000€ për një ari dhe ne shume te përgjithshme prej 105.000€. Kjo 

take ka qenë bashkëpronësi e pese pasardhësve te F.S dhe secilit i ka takuar me nga 7 ari toke, 

respektivisht secili është dashur qe te merr 21.000€.Para kësaj shitblerjeje ai ka deklaruar se një 

pjese te kësaj parcele i ka shitur personave te trete për rruge, për ... ka qenë i njoftuar edhe vet 

T.. Ne atë kohe si avokat e kane angazhuar M.V nga Prizreni i cili ka keqpërdorur besimin e 

tyre dhe për te këtë edhe është parashtruar edhe kallzimi penal ne Prokurori. Për këtë shitblerje 

ata kane lidhur kontrate interne dhe si kapar i padituri ka dhënë 10.000€, me pas nëpërmjet te 

avokatit ka paguar edhe 45.000€ dhe saktë nuk i kujtohet por me vonë është paguar edhe 

12.000€ te tjera dhe përfundimisht i padituri ka mbetur borxh 21.000€. Këto te holla janë 

paguar për N.1, M., N.2 dhe N.4 kurse për N.3 ai ka deklaruar se nuk e dine se si është paguar 

pasi qe ai është nda nga ata. Borxhin prej 29.00€,   kane tentuar qe te marrin nga i padituri pas 

përfundimit te shqyrtimit ne gjykate por pa sukses, andaj kane parashtruar propozim për 

ekzekutim dhe ne procedurën e ekzekutimit i padituri T.K ka paguar 29.000€.  

 

Me dëgjimin e dëshmitares M.S  nga Prizreni gjykata vërtetoi se ajo se bashku me 

vëllain e saj N.2 dhe N.4 i kanë dhënë autorizimin vëllait te tyre N.2 qe te shet token e tyre ne 

sipërfaqe prej 37 ari këtu te paditurit T.K. Vellau i tyre N.1 ka angazhuar avokat M.V qe te 

përfundoj shitblerjen me te paditurin. Ajo ka deklaruar se vëllai tjetër i tyre N.S pjesën e tij te 

kësaj toke e ka shitur vet. Për këtë shitblerje do te deklarohen fëmijët e te ndjerit te cilët janë 

paditës gjithashtu ne këtë shqyrtim. Paraprakisht nga kjo sipërfaqe ata kane shitur 2 ari 

personave te trete për rruge dhe me pas 35 ari këtu te paditurit. Kanë përpiluar kontratën 

interne ne te cilën janë te cekur te dhënat për token e tyre. Si kapar kane pranuar 10.000€, me 

pas nga avokati kane pranuar 28.000C dhe me vone shumen prej 17.000€. Shumen prej 

17.000€ e kane pranuar ne gjykim te gjyqtari G.N dhe atëherë T. ka deklaruar se ka borxh edhe 

12.000€ pasi qe ai i ka dhënë avokatit M. 45.000€ me herët. Në procedurën e ekzekutimit ne 

gjykate i kane pranuar edhe 29.000€ të tjera. Sipas marrëveshjes secili nga ata i ka takuar 1/5 

pjese e te hollave respektivisht secili me nga 21.000€ . 

 

Me dëgjimin e dëshmitares G.S bashkëshortja e N.S gjykata ka vërtetuar faktin se 

bashkëshorti i saj i ndjere ka arritur marrëveshje me blerësin T. që  ne emër te shitblerjes to 

kompensoj me një toke tjetër por kjo nuk është arritur dhe se T. me vone i ka dhënë te hollat 

për 6 ari 18.000 € dhe i ka mbetur borxh edhe për 1 ari 40 m shumen prej 4.200€ . 
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Me dëgjimin e dëshmitares S.S e bija e N.S e cila është deklaruar ne emër te babait te 

saj te ndjere gjykata ka vërtetuar se N.S  ka vdekur ne vitin 2009 por se ka qenë gjalle kur është 

kryer shitblerja. Edhe ajo e ka pohuar faktin se i padituri ka paguar ne tërësi shumen prej 

18.000€ por se nuk ka prova për pranim dorëzim te këtyre te hollave dhe për këtë ka 

konsideruar se nuk është kontestuese. 

 

Me dëgjimin e te paditurit T.K gjykata vërtetuar se i njëjti ne vitin 2003 me 

ndërmjetësimin e F.K ka blere palujtshmërinë nga paditësit dhe atë sipërfaqen prej 37.01 ari ku 

me lidhjen e kontratës interne ka paguar kaparin prej 10.000€.Marreveshja ka qenë qe çmimi i 

tërësishëm i shitblerjes te paguhet pasi qe te rregullohet dokumentacioni mbi trashëgiminë 

respektivisht te shpallen bashkëpronarë te familjes S.. edhe pse ai ka komunikuar me N.S.1 si i 

autorizuari i tyre. Më pas është paraqitur edhe avokati M.V i cili e ka rregulluar këtë 

dokumentacion mbi trashigmine. Ne ndërkohë paditësit kane shitur 2 ari nga sipërfaqja prej 37 

ari personave te tjerë për rruge dhe kjo shitblerje e ngatërroi situatën dhe prej këtu filluan 

mosmarrëveshjet ne mes tyre. Në lidhje me këtë rruge paditësit —pretendojnë se kane shitur 2 

ari por ne te vërtet është shitur 4 ari dhe është biseduar qe rruga te kalon ne anën tjetër te 

parcelës dhe te kompensohet shuma prej 12.000€ ne te kundërtën nuk do te paguhen këto te 

holla. I padituri i ka paguar avokatit M.V me date 15.08.2004 shumen prej 23.500€ dhe atë ne 

prani te dëshmitarëve N.Xh dhe F.K dhe një vëlla këtu paditësve ne zyrën e tij. 

 

Me date 23.11.2004 ai i ka paguar avokatit M.V shumen prej 45.000€ dhe këtë shume i 

ka dhënë avokatit me dëftese. Paditësit N.S ai pretendon se i ka paguar shumen prej 22.160€ 

dhe atë pjese —pjese. Pas ngritjes se kallzimit penal ndaj av. M.V ne gjykate ai ka deklaruar se 

ka mbetur borxh edhe 12.000€ te cilat do t' i paguaj ne ndërkohë . Paluajtshmërinë e blere e ka 

bartur ne emër te tij por rruga kontestuese ka mbetur ende e pazgjidhur dhe gjate bartjes se 

paluajtshme risë ka paguar edhe komunalit ne shume prej 2.800€. 

 

Me leximin e kontratës mbi shitblerjen e paluajtshme risë Leg.nr. ... te datës 

23.11.2004 te vërtetuar ne Gjykatën Komunale ne Prizren, gjykata vërtetoi se N.2, N.1, M. dhe 

N.S.3, të cilët i përfaqëson Av.M.V nga Prizreni dhe N.S nga Prizreni i kane shitur T.K 

paluajtshme risë parcelën kadastrale nr. ... ne sipërfaqe prej 37.01 ari për çmimin e shitblerjes 

prej 20.000€ ku është bere pagesa e çmimit menjëherë po atë dite. Në nenin 4. te kësaj kontrate 

është cekur se ne lidhje me patundshmërinë nuk ka asgjë kontestuese përpos qe rruga ne gjerësi 

prej 4.5 m do te shfrytëzohet nga ana e blerësit dhe personave te trete te cekur. Kontrata është 

nënshkruar nga ana e N.S dhe i autorizuari i shitësve te tjerë av. M.V dhe blerësit T.K. 

 

Me leximin e deklaratës se përpiluar me shkrim te nënshkruar nga ana e G. dhe S.S te 

dt. 30.07.2007, gjykata vërtetoi se te njëjtat kane deklaruar se kane pranuar shumen prej 7.780€ 

ne emër te shitblerjes dhe se i padituri T.K ka mbetur borxh 1.240€. 

 

Me leximin e dëftesës se datës 05.10.2006 gjykata vërtetoi se te njëjtën e ka përpiluar 

dhe e ka nënshkruar N.S.4 i cili ka deklaruar se ne emër te shitblerjes dhe ne emër te babait te 

tij N.S ka pranuar shumen prej 3.500€ kurse sipas dëftesës se datës 06.05.2005 nënshkruar nga 

N.S është vërtetuar se i njëjti ka pranuar 9.000€ nga T.K. 

 

Me leximin e deklaratës se M.V te dt.20.03.2012 te vërtetuar ne Gjykatën Komunale në 

Prishtine me Vr.II.nr.... gjykata ka vërtetuar se i njëjti e ka dhënë deklaratën e tij se ka qenë 

avokat i paditësve S.. përveç paditësit N.S për paluajtshmërinë ne sipërfaqe prej 37.01 ari. Kjo 

paluajtshmëri është shitur ne çmim prej 3.000€ për një ari dhe ne fillim avokati ka rregulluar 
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dokumentacionin mbi trashëgiminë ku paluajtshmëria e cekur ka kaluar ne emër te N., N.2, 

N.1, M. dhe N.S.3, ku ky i fundit ka qenë jashtë vendit dhe ai ka deklaruar qe te hollat te cilat i 

takojnë atij mos te jep vëllezërve te tij. Sa i përket çmimit te shitblerjes janë dhënë si kapar 

10.000€ me date 15.08.2004 15.800€, me date 23.11.2004 janë dhënë nga ana e T. 45.000€ dhe 

nga kjo shume secili është dashur qe te pranoje 16.566€ .Nga shuma e tërësishme blerësi ka 

paguar edhe 12.000€ dhe kjo shumë do të paguhet pasi që të rregullohet çështja e rrugës. Sipas 

tij T.K ka paguar 82.800€ dhe ka mbetur borxh edhe 12.000€ qe bëjnë shumen prej 105.000€. 

 

Me shikimin ne shkresat penale P.nr.... dhe atë ne procesverbalin e dt. 11.03.2008 

gjykata vërtetoi se i akuzuari M.V sipas kësaj lende për veprën penale nga neni 269 par. 2 i 

KPK ne prani te akuzuarit, te dëmtuarve N.1, A.. dhe M.S përfaqësuesit te PPK I.S dhe 

gjyqtarëve G.N ne Gjykatën Komunale ne Prizren, M.V është deklaruar ne lidhje me 

shitblerjen dhe pranimin e te hollave nga ana e T.K kurse në shqyrtimin me dt. 23.04.2008 para 

trupit te njëjtë gjykues dhe pas dëgjimit te dëshmitarëve N.Xh, T.K, F.K te dëmtuarit N.S.1 dhe 

M. S nga garantuesi F.K ne emër te akuzuarit M.V kane pranuar shumen prej 20.000€, në 

gjykate. Me pas në fjalën e fundit të njëjtit kanë hequr dorë nga ndjekja penale ndaj të 

akuzuarit M.V. 

 

Me shikimin në shkresat penal P.nr...., gjykata ka konstatuar  se është hudhe aktakuza 

ndaj av. M.V, për shkak te veprës penale keqpërdorim i besimit , për  shkak të parashkrimit 

absolut . 

 

Me shikim në ujdinë gjyqësorë E.nr.... të datës 27.02.2012, të arritur në procedurën e 

përmbarimit, është konstatuar se paditësit, me të paditurin kanë lidhe ujdi për kthimin e borxhit 

me këste.   

 

Gjykata me dëgjimin e dëshmitarit N.Xh i cili ka qenë ndërmjetësues ne 

paluajtshmerin nuk ka mund te vërtetoj ndonjë fakt me rendësi për shqyrtim pasi qe i njëjti ka 

deklaruar se nuk i kujtohen detajet nga kjo shitblerje. 

 

Gjykata në rastin konkret ka vërtetuar këtë gjendje faktike,  nuk është kontestuese se 

paditësit i kane shitur te paditurit paluajtshmerinë ne vendin e quajtur "..." ne sipërfaqe prej 

37.01 ari, respektivisht kjo sipërfaqe figuron ne dy kontrata mbi shitblerjen; njëra interne dhe 

tjetra kontratë e vërtetuar dhe e legalizuar ne gjykate. Palët konsiderojnë se kjo çështje është 

kontestuese ne mes tyre respektivisht ata deklarojnë se sipërfaqja prej 2 ari e dedikuar për rruge 

është kontestuese. Për gjykatën kjo çështje nuk është kontestuese pasi qe ne te dy kontrata 

është cekur se sipërfaqja e paluajtshme risë se shitur është 37.01 ari. Sa i përket çmimit te 

shitblerjes me dëgjimin e dëshmitarëve dhe bazuar ne kontratën interne çmimi ka qenë 3.000€ 

për një ari toke. 

 

Nuk është kontestuese edhe fakti se paluajtshmerinë e kane shitur pese bashkëpronarë 

dhe se çmimi i shitblerjes ka qenë 105.000€ ashtu qe secilit bashkëpronarë i ka takuar shuma 

prej 21.000€ . çështja kontestuese ne mes te palëve është se si është bere pagesa, sa ka pranuar 

secili bashkëpronarë shumen e tërësishme te hollave dhe si ka qenë rol i avokatit i cili ka 

ndërmjetësuar ne këtë gishtje. Gjykata ne këtë drejtim pas administrimit te gjithë provave dhe 

dëgjimit te dëshmitareve, duke vepruar sipas vërejtjeve te Gjykatës se Revizionit ka vërtetuar 

se me rastin e lidhjes se kontratës interne blerësi ka paguar fillimisht 10.000 € me pas 

nëpërmjet te avokatit Janë paguar edhe 45.000€ nga ana e te paditurit, shuma prej 15.800€  

është  paguar ne vitin 2004 N.S. Këto janë shuma të cilat gjykata në baze të dokumentacionit 

konsideron se janë shuma reale të cilat janë paguar.  
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Me nenin 17 të Ligjit mbi Marrëdhëniet e Detyrimeve (LMD), i cili ka qenë në fuqi në 

kohën e lidhjes së kontratës , është paraparë që “pjesëmarrësit e detyrimit kanë për detyrë  ta 

zbatojnë detyrimin e vet dhe janë përgjegjës për përmbushjen e tij”, kurse  në nenin 262 të po 

këtij ligji, është paraparë se “kreditori në raportin e obliguar është i autorizuar që prej 

debitorit të kërkojë përmbushjen e detyrimit, ndërsa debitori ka për detyrë të përmbushë me 

ndërgjegje krejtësisht sikundër është përmbajtja e tij”. Lidhja e kontratës konsiderohet e lidhur 

kur palët kontraktuese “Janë marre vesh për elementet thelbësore te kontratës neni 26 i LMD. 

Bazuar në nenet  e lartcekura gjykata konsideron se paditësit dhe i padituri kane  pasur një 

marrëdhënie kontraktuese në mes tyre ku paditësit e kane përmbushur obligimin e tyre dhe 

kane shitur paluajtshmerinë kontestuese e cila ka kaluar në pronësi të paditurit, por i padituri 

nuk e ka përmbushur obligimin e tij dhe nuk ka paguar çmimin e shitblerjes ne tërësi për 

paluajtshmerinë e blerë, andaj gjykata e ka obliguar të paguaj qe te përmbushë obligimin e tij 

sipas kontratës. 

 

Në bazë të gjendjes faktike të vërtetuar dhe provave të administruara në këtë çështje 

kontestimore gjykata ka ardhur në përfundim se kërkesëpadia e paditëseve  duhet të aprovohet 

si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. Kjo ngase është provuar se midis palëve ka ekzistuar një  

kontratë mbi shitblerjen e palutshmerise dhe se i padituri nuk e ka përmbushur në të detyrimin 

e tij në tersi , (çka mund të shihet edhe nga deklaratat e dhëna të palëve ndërgjyqëse). Në baze 

të deklarimit të palëve ndërgjyqëse këtu të paditurve gjykta ka konstatura se i padituri T.K nuk 

e ka përmbushur detyrimin në baze të kontratës se lartëcekur mbi shitblerjen e paluajtshmerise 

. Andaj, deklarimeve të lartcekura gjykata ua fali besimin e plotë, ngase gjeti se të njëjtat janë 

të besueshme dhe përputhen në plotësi me gjendjen faktike të vërtetuar. Ndërsa gjykata nuk ja fali 

besimin deklaratës  së të paditurit T. K, ku ka deklarua se shumë e lartcekura ja ka pagua të 

paditurve duke ja dorëzuar paratë në emër të borxhit kontraktues të autorizuarit të paditurve av. 

M.V, pasi që i njëjti sipas deklarimit të paditëseve nuk ka pas autorizim për pranimin e të hollave 

dhe se i njëjti nuk ja ka dorëzuar atyre asnjëherë atyre .  
 

Gjykata ka vlerësuar edhe theksimet e tjera të palës ndërgjyqëse, dhe ka ardhur në 

përfundim se të njëjtat janë me ndikim në nxjerrjen  e këtij aktgjykimi. 

 

Gjykata ka vendosur sikurse në dispozitivin III të këtij aktgjykimi, bazuar në nenin 

452.1 të LPK- së, dhe atë për shpenzimet si në vijim:  3 seanca gjyqësorë shume prej 810 euro, 

ndërsa pjesën e shpenzime tjetër  gjykata e ka refuzuar pasi qe i autorizuari i paditësve nuk i ka  

specifikuar shpenzimet siç kërkohet në neni 463.1 të LPK-së  

 

Nga të lartcekurat u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, e konform nenit 143 të 

LPK-së. 

 

   GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN 

Departamenti Përgjithshëm  

C.nr.1314/18, datë 29.11.2019 

 

 

                                                                                                                      Gjyqtari, 

                                                                                                                             Gëzim Shehu 
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 KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë 

ankese në afat prej 15 ditëve pas marrjes së të njëjtit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, nëpërmjet 

të  kësaj gjykate. 

 

 

 


